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หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
ภาษาอังกฤษ
: Doctor of Philosophy Program in Computer Science
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
: ชื่อเต็ม
บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร)
: ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม
: ชื่อยอ
3. วิชาเอก (ถามี)

ปรัชญาดุ

ษฎี

ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
Doctor of Philosophy (Computer Science)
Ph.D. (Computer Science)

ไมมี

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
หลักสูตร แบบ 1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 48 หนวยกิต
หลักสูตร แบบ 2.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 48 หนวยกิต
หลักสูตร แบบ 2.2 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 72 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เปนหลักสูตรระดั บ 6 ปริ ญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2552
5.2 ภาษาที่ใช
 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 ภาษาตางประเทศ (เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ) (ระบุภาษา)............................
5.3 การรับเขาศึกษา
 นิสิตไทย
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 นิสิตตางชาติ
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
 เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
 เปนหลักสูตรรวมกับสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน …………………………………. ประเทศ ………………
รูปแบบของการรวม
 รวมมือกัน โดยสถาบันฯ เปนผูใหปริญญา
 รวมมือกัน โดยผูศึกษาไดรับปริญญาจาก 2 สถาบัน
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ใหปริญญามากกวาหนึ่งสาขาวิชา
กรณีหลักสูตรรวมกับสถาบันอื่น
 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเปนปริญญาของแตละสถาบัน
 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเปนปริญญารวมกับ …………………………
 ใหปริญญามากกวาหนึ่งสาขาวิชา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 มีผลบังคับใชในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2555
เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
 คณะกรรมการวิชาการใหความเห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554
 สภาวิชาการใหความเห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2555
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 167(1)/2555 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2555
 สภาวิชาชีพ (ถามี) ใหการรับรอง เมื่อวันที่.....เดือน……....ป....
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ ในปการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
 อาจารยในสถาบันการศึกษาระดับตางๆ
 นักวิจัยและนักวิชาการดานวิทยาการคอมพิวเตอร ในหองปฏิบัติการของสถาบันวิจัย/หนวยวิจัย
 นักวิเคราะหและออกแบบระบบคอมพิวเตอร หรืแผูดูแลระบบเครือขายและเครื่องแมขาย หรือ
ผูจัดการโครงการสารสนเทศ หรือผูจัดการซอฟตแวร ของบริษัทเอกชน
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ที่

ชื่อ-นามสกุล

นายเกรียงศักดิ์ เตมีย
1

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ไทย

2554

วศ.ม.
วท.บ.

วิศวกรรมไฟฟา
ฟสิกส

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ไทย

2544

มหาวิทยาลัย

ไทย

2540

Ph.D.

Computer Science

University of Liverpool

อังกฤษ

2549

M.Sc.

Computer Science

University of Newcastle Upon Tyne

อังกฤษ

2542

วท.บ.

คณิตศาสตร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย

2538

Ph.D.

Computer Science

University of Alabama

อเมริกา

2545

M.S.

Computer Science

University of Alabama

อเมริกา

2541

พบ.ม.

สถิติประยุกต สาขาคอมพิวเตอร

สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร

ไทย

2527

กศ.บ.

คณิตศาสตร (เกียรตินิยม)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก

ไทย

2523

Ph.D.

Electrical Engineering

University of Hawaii at Manoa

อเมริกา

2551

M.S.

Electrical and Computer Engineering

Carnegie Mellon University

อเมริกา

2545

B.S.

Electrical and Computer Engineering

Carnegie Mellon University

อเมริกา

2544

Ph.D.

Computer Science

University of Birmingham

อังกฤษ

2553

วท.ม.

วิทยาการคอมพิวเตอร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ไทย

2546

วท.บ.

วิทยาการคอมพิวเตอร

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ไทย

2540

อาจารย

อาจารย

อาจารย

xxxxxxxxxxxxx
นางสาวอนงคพร ไศลวรากุล
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วิศวกรรมไฟฟา

xxxxxxxxxxxxx

นางวันสุรีย มาศกรัม
4

วศ.ด.

xxxxxxxxxxxxx
นางพรรณี สิทธิเดช

3

อาจารย

xxxxxxxxxxxxx
นายจักรกฤษณ เสนห

2

ตําแหนง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ประเทศ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

ภาระการสอน
(ชม/สัปดาห)
หลักสูตร หลักสูตร
ปจจุบัน
ปรับปรุง
12

12

12

15

12

15

12

15

12

12
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ตั้ง ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
 นอกสถานที่ตั้ง ไดแก
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ )สศช (. อยูระหวางการจัดทํา
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ .2555-2559) โดยอยูในขั้นตอนการระดมความคิดเห็นจากภาคีพัฒนาในทุกภาค
สวน เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ประเด็นหนึ่งที่มีสวนในการรวมกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั งคมของประเทศ คื อ บริ บ ทใหมข องโลกกั บ การปรั บ ตั ว ของประเทศไทย จากแนวโน มการ
เปลี่ ยนแปลงของโลกใน 20 ปขางหนา จะมีการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาค เศรษฐกิจโลกจะเปลี่ย น
ศูนยกลางอํานวจมาอยูที่ประเทศแถบเอเชียมากขึ้น ทําใหตลาดแรงงานดานวิทยาการคอมพิวเตอรในอนาคต
ตองการคนที่มีความสามารถสูง รวมถึงบุคลากรในสถาบันการศึกษา ไมวาจะเปนดานการวิจัยหรือวิชาการ
ตองการพัฒนาใหเปนผูมีความรูความสามารถขั้นสูง เพื่อใหประเทศไทยเปนศูนยกลางความรูในภูมิภาคอาเซียน
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ศาสตรทางดานวิทยาการคอมพิวเตอรถือวาเปนศาสตรหนึ่งที่มีผลกับความกาวหนาทางเทคโนโลยี มี
การนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช ป ระโยชน ใ นสาขาต า ง ๆ อย า งกว า งขวาง ส ง ผลต อ การดํ า รงชี วิ ต ของมนุ ษ ย ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยางมากมาย ตลอดจนสภาพความเปนอยูทางสั งคมและวัฒนธรรม ดังนั้น การพัฒนากํ าลังคน
ทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร จึงมีความจําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศในแงของการดํารงชีวิตทางสังคม
และวัฒนธรรมของมนุษยใหสอดคลองกับเทคโนโลยีในปจจุบัน
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอรเปนศาสตรที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จึงจําเปนตองมีการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรตลอดเวลา เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มีอยูในปจจุบัน และที่จะเกิดขึ้นใหมใน
อนาคต
12.2 ความเกีย่ วของกับพันธกิจของสถาบัน
ภาระกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่สําคัญในการผลิตบัณฑิต คือ สรางและพัฒนาองคความรู
นวัตกรรม บริการวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มี 4ดาน คือ
.12.2.1การเรียนการสอน มีการเชื่อมโยงความรูทางดานเทคโนโลยี เพื่อนําไปใชในการแกปญหา
ดวยคอมพิวเตอร
.12.2.2การวิจัย สรางงานวิจัยและงานวิชาการที่มีคุณภาพ ที่เปนองคความรูใหม และนวัตกรรม
โดยเฉพาะที่เกี่ยวของในทองถิ่นและประเทศ
.12.2.3การบริการวิชาการแกสังคม การตอบสนอง ชี้นํา เตือนภัยและแกปญหาใหกับสังคม ดวย
ศาสตรทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร
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.12.2.4การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สรางความเปนบัณฑิตทั้งดานจิตใจ ดานปญญา และดาน
ความสามารถทางวิชาชีพ นําไปสูการมีความสัมพันธที่ดีในสังคม มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันดีงาม
และเกื้อกุลตอธรรมชาติสิ่งแวดลอม
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 ความสัมพันธของรายวิชาที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น (ถามี)
ไมมี
13.2 ความสัมพันธของรายวิชาที่เปดสอนใหหลักสูตรอื่นตองมาเรียน (ถามี)
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
ไมมี
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
วิทยาการคอมพิวเตอรเปนศาสตรประยุกตที่เปนหลักในการพัฒนาประเทศ บุคคลสามารถ
ประยุกตใชองคความรูทางวิทยาการคอมพิวเตอร เพื่อบุกเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางอิสระไรพรมแดน
และทันตอสภาวการณโลกที่เปลี่ยนแปลง สามารถรังสรรคความกาวหนาทางวิชาการไดอยางตอเนื่อง
1.2 วัตถุประสงค
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ใหมีคุณลักษณะดังตอไปนี้:
1. เปนผูมีจริยธรรมและคุณธรรมในวิชาชีพ มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางาน
เปนทีม ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
2. เปนผูที่มีความรูความเขาใจเชิงลึกเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีดานวิทยาการคอมพิวเตอร
3. เปนผูที่มีทักษะการคิดวิเคราะหและความสามารถนําผลการวิเคราะหไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. เปนผูมีความสามารถในการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมสําหรับพัฒนางานวิจัยขั้นสูง
5. เป น ผู ที่ มี ค วามคิ ด สร า งสรรค มี ค วามสามารถในการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข ตลอดจนมี
ความสามารถทางการสื่อสารดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการใชภาษาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษไดดี
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

1. จัดการเรียนการสอนใหสอดคลอง 1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความตองการของผูใชบัณฑิต
กับความตองการของธุรกิจ และ
ดานวิทยาการคอมพิวเตอร
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
2. พัฒนาบุคลากรดานการเรียนการ 2. สนับสนุนบุคลากรดานการทํา
วิจัย
สอน การวิจัย และ การบริหาร
วิชาการ ใหมีประสบการณจาก 3. สนับสนุนบุคลากรดานการเรียน
การสอนใหทํางานบริการ
การนําความรูทางวิทยาการ
วิชาการแกองคการภายนอก
คอมพิวเตอรไปปฏิบัติงานจริง
4. สนับสนุนการเขารวมประชุม/
สัมมนา/เสนอผลงานในเวที
ระดับชาติและนานาชาติของ
อาจารยและนิสิต
5. ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ

หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. รอยละของงานวิจัยของนิสิตที่
สามารถจดสิทธิบัตรในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
2. รอยละของนิสิตที่สําเร็จการศึกษา
ตามกําหนดเวลา
3. ระดับความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต
4. รายงานสรุปการเขารวมประชุม/
สัมมนา
5. ผลงานที่นําเสนอ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา (ระบุใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา)
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
 วัน - เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาตน ตั้งแตเดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ถึง มีนาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
หลักสูตรแบบ 1.1
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรม
คอมพิวเตอร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของทางวิทยาการคอมพิวเตอร เปนผูที่มีผลงานวิชาการ หรือมีประสบการณ
ทํางาน ทั้งนีโ้ ดยความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรแบบ 2.1
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรม
คอมพิ ว เตอร หรื อสาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข อ งทางวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร ทั้ ง นี้ โ ดยความเห็ น ชอบของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรแบบ 2.2
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิศวกรรมคอมพิ ว เตอร หรื อสาขาวิ ช าที่เกี่ย วของทางวิทยาการคอมพิว เตอร ทั้งนี้โ ดยความเห็น ชอบของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
 ความรูดานภาษาตางประเทศไมเพียงพอ
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
 จัดสอนเสริมเตรียมความรูพื้นฐานกอนการเรียน
 จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหมแนะนําการใหบริการของมหาวิทยาลัย เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย
และการแบงเวลา
 จัดกิจกรรมเสริมความรูเกี่ยวกับการทําวิจัย/ดานภาษาตางประเทศ
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2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนิสิตที่จะรับเขาศึกษาและจํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา มีดังนี้
หลักสูตรแบบ 1.1 และ แบบ 2.1
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
รวม
ผูสําเร็จการศึกษา

2555
10
10
-

2556
10
10
20
-

ปการศึกษา
2557
10
10
10
30
10

2558
10
10
10
30
10

2559
10
10
10
30
10

2556
5
5
10
-

ปการศึกษา
2557
5
5
5
15
-

2558
5
5
5
5
20
5

2559
5
5
5
5
20
5

หลักสูตรแบบ 2.2
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
ผูสําเร็จการศึกษา

2555
5
5
-

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย บาท) รายบุคคล
รายละเอียดรายรับ
คาลงทะเบียน หลักสูตร 1.1 และ 2.1
คาลงทะเบียน หลักสูตร 2.2

ปงบประมาณ
2555
300,000
400,000

2556
300,000
400,000

2557
300,000
400,000

2558
300,000
400,000

2559
300,000
400,000

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย บาท) รายบุคคล
หลักสูตร 1.1 และ หลักสูตร 2.1
หมวด เงิน
1. คาใชจายในการดูแลการทําวิทยานิพนธ
และ คาจัดสอบคุณสมบัติ/วิทยานิพนธ
2. คาใชจายในการจัดกิจกรรมและใหนิสิตไป

ปงบประมาณ
2555
2556
2557
2558
2559
650,000 650,000 650,000 650,000 650,000
550,000

550,000

550,000

550,000

550,000
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หมวด เงิน
นําเสนอผลวิจัยในการประชุมวิชาการ
3. คาบริหารจัดการ
3.1 มหาวิทยาลัย
3.2 คณะและภาควิชาฯ
รวมทั้งสิ้น
รายจายในการผลิตบัณฑิตเฉลี่ยรายบุคคล
(10 คน)
หลักสูตร 2.2
หมวด เงิน

ปงบประมาณ

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000
900,000 900,000 900,000 900,000 900,000
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
ปงบประมาณ
2555
2556
2557
2558
2559
450,000 450,000 450,000 450,000 450,000

1. คาใชจายในการดูแลการทําวิทยานิพนธ
และ คาจัดสอบคุณสมบัติ/วิทยานิพนธ
2. คาใชจายในการจัดกิจกรรมและใหนิสิตไป 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
นําเสนอผลวิจัยในการประชุมวิชาการ
3. คาบริหารจัดการ
600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
3.1 มหาวิทยาลัย
3.2 คณะและภาควิชาฯ
600000, 600000, 600000, 600000, 600000,
รวมทั้งสิ้น
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
รายจายในการผลิตบัณฑิตเฉลี่ยรายบุคคล
400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
(5 คน)
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑและแนว
ปฏิบัติในการเทียบโอนหนวยกิตระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
หลักสูตรแบบ 1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร
หลักสูตรแบบ 2.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร
หลักสูตรแบบ 2.2 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร

ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
ไมนอ ยกวา 48 หนวยกิต
ไมนอยกวา 72 หนวยกิต
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3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
ลําดับ
ที่
1
2
3

รายการ
งานรายวิชา
ไมนอยกวา
1.1 วิชาบังคับ
1.2 วิชาเลือก
ไมนอยกวา
วิทยานิพนธ
ไมนอยกวา
รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต

ตามเกณฑ ศธ. พ.ศ. 2548
แบบ แบบ
แบบ
1.1
2.1
2.2
12
24
48
36
48
-

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา

48

3.1.3 รายวิชาในหมวดตางๆ
3.1.3.1 หลักสูตรแบบ 1.1
ก. วิทยานิพนธ
254671 วิทยานิพนธ 1 แบบ 1.1
Dissertation I, Type 1.1
254672 วิทยานิพนธ 2 แบบ 1.1
Dissertation II, Type 1.1
254673 วิทยานิพนธ 3 แบบ 1.1
Dissertation III, Type 1.1
254674 วิทยานิพนธ 4 แบบ 1.1
Dissertation IV, Type 1.1
254675 วิทยานิพนธ 5 แบบ 1.1
Dissertation V, Type 1.1
254676 วิทยานิพนธ 6 แบบ 1.1
Dissertation VI, Type 1.1
254691
254692
254693
254694

ข .รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
สัมมนา 1
Seminar I
สัมมนา 2
Seminar II
สัมมนา 3
Seminar III
สัมมนา 4
Seminar IV

48

72

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
แบบ
แบบ
แบบ
1.1
2.1
2.2
12
24
6
18
6
6
48
36
48
4
7
4
48

จํานวน
8 หนวยกิต

48

72

48หนวยกิต

8 หนวยกิต
8 หนวยกิต
8 หนวยกิต
8 หนวยกิต
8 หนวยกิต
จํานวน
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

4 หนวยกิต
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3.1.3.2 หลักสูตรแบบ 2.1
ก. งานรายวิชา
จํานวน ไมนอยกวา
12 หนวยกิต
วิชาบังคับ
จํานวน
6 หนวยกิต
254611 การวิเคราะหอัลกอริทึมขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Analysis of Algorithms
254621 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Computer Architecture
วิชาเลือก
จํานวน ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมวิชาดังตอไปนี้ หรือรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตร
อื่นในสาขาที่เกี่ยวของ โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและคณาจารยประจํา
หลักสูตร
254632 วิศวกรรมซอฟตแวรขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Software Engineering
254635 ระบบสื่อประสมขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Multimedia System
254641 การสรางแบบจําลองเว็บ
3(3-0-6)
Web Modeling
254644 หัวขอขั้นสูงทางระบบเครือขาย
3(3-0-6)
Advanced Topics in Network Security
254652 วิธีการและวิศวกรรมออนโทโลยี
3(3-0-6)
Ontology Methodology and Engineering
254653 ปญญาประดิษฐและการประยุกต
3(3-0-6)
Artificial Intelligence and Application
254654 หัวขอพิเศษในการประยุกตใชงานการทําเหมืองขอมูล
3(3-0-6)
Special Topics in Data Mining Applications
254658 การเรียนรูของเครื่องขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanceed Machine Learning
254661 หัวขอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Special Topics in Computer Science
ข. วิทยานิพนธ
จํานวน
36 หนวยกิต
254695 วิทยานิพนธ 1 แบบ 2.1
9 หนวยกิต
Dissertation I, Type 2.1
254696 วิทยานิพนธ 2 แบบ 2.1
9 หนวยกิต
Dissertation II, Type 2.1
254697 วิทยานิพนธ 3 แบบ 2.1
9 หนวยกิต
Dissertation III, Type 2.1
254698 วิทยานิพนธ 4 แบบ 2.1
9 หนวยกิต
Dissertation IV, Type 2.1

13
254691
254692
254693
254694

ค. รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
สัมมนา 1
Seminar I
สัมมนา 2
Seminar II
สัมมนา 3
Seminar III
สัมมนา 4
Seminar IV

3.1.3.3 หลักสูตรแบบ 2.2
ก. งานรายวิชา
วิชาบังคับ
254511 ทฤษฎีการคํานวณและอัลกอริทึม

จํานวน
1(0-2-1)

4 หนวยกิต

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จํานวน ไมนอยกวา
จํานวน

24
18
3(3-0-6)

หนวยกิต
หนวยกิต

Theory of Computation and Algorithms
254521 หลักการสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร

3(3-0-6)

Principles of Computer Architecture
254522 หลักการระบบปฏิบัติการ

3(3-0-6)

Principles of Operating Systems
254524 การรักษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอรและการเขารหัส 3(3-0-6)
Computer Security and Cryptography
254611 การวิเคราะหอัลกอริทึมขั้นสูง

3(3-0-6)

Advanced Analysis of Algorithms
254621 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Computer Architecture
วิชาเลือก
จํานวน ไมนอยกวา
6
หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมวิชาดังตอไปนี้ หรือรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตร
อื่นในสาขาที่เกี่ยวของ โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและคณาจารยประจํา
หลักสูตร
254632 วิศวกรรมซอฟตแวรขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Software Engineering
254635 ระบบสื่อประสมขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Multimedia System
254641 การสรางแบบจําลองเว็บ
3(3-0-6)
Web Modeling
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254644 หัวขอขั้นสูงทางระบบเครือขาย
Advanced Topics in Network Security
254652 วิธีการและวิศวกรรมออนโทโลยี
Ontology Methodology and Engineering
254653 ปญญาประดิษฐและการประยุกต
Artificial Intelligence and Application
254654 หัวขอพิเศษในการประยุกตใชงานการทําเหมืองขอมูล
Special Topics in Data Mining Applications
254658 การเรียนรูของเครื่องขั้นสูง
Advanceed Machine Learning
254661 หัวขอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร
Special Topics in Computer Science
254681
254682
254683
254684
254685
254686

254691
254692
254693
254694
254593

ข. วิทยานิพนธ
วิทยานิพนธ 1 แบบ 2.2
Dissertation I, Type 2.2
วิทยานิพนธ 2 แบบ 2.2
Dissertation II, Type 2.2
วิทยานิพนธ 3 แบบ 2.2
Dissertation III, Type 2.2
วิทยานิพนธ 4 แบบ 2.2
Dissertation IV, Type 2.2
วิทยานิพนธ 5 แบบ 2.2
Dissertation V, Type 2.2
วิทยานิพนธ 6 แบบ 2.2
Dissertation VI, Type 2.2

จํานวน

ค. รายวิชาบังคับไม่นบั หน่วยกิต
จํานวน
สัมมนา 1
Seminar I
สัมมนา 2
Seminar II
สัมมนา 3
Seminar III
สัมมนา 4
Seminar IV
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Research Methodology in Science and Technology

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
48 หนวยกิต
8 หนวยกิต
8 หนวยกิต
8 หนวยกิต
8 หนวยกิต
8 หนวยกิต
8 หนวยกิต
7 หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
3.1.4.1 แผนการศึกษาแบบ 1.1

254671

254672
254691

254673
254692

254674
254693

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
วิทยานิพนธ 1 แบบ 1.1
Dissertation I, Type 1.1
รวม

8 หนวยกิต
8หนวยกิต

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย

วิทยานิพนธ 2 แบบ 1.1
Dissertation II, Type 1.1
สัมมนา 1 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar II (Non-credits)

1(0-2-1)
รวม

8 หนวยกิต

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน

วิทยานิพนธ 3 แบบ 1.1
Dissertation III , Type 1.1
สัมมนา 2 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar II (Non-credits)

8 หนวยกิต
1(0-2-1)

รวม

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย

วิทยานิพนธ 4 แบบ 1.1
Dissertation IV, Type 1.1
สัมมนา 3 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar II (Non-credits)

8 หนวยกิต

8 หนวยกิต

8 หนวยกิต
1(0-2-1)

รวม

8 หนวยกิต
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254675
254694

254676

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาตน
วิทยานิพนธ 5 แบบ 1.1
Dissertation V, Type 1.1
สัมมนา 4 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar II (Non-credits)
รวม
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ 6 แบบ 1.1
Dissertation VI, Type 1.1
รวม

8 หนวยกิต
1(0-2-1)
8 หนวยกิต

8 หนวยกิต
8หนวยกิต

3.1.4.2 แผนการศึกษาแบบ 2.1

254611
254621

254xxx
254xxx
254691

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
การวิเคราะหอัลกอริทึมขั้นสูง
Advanced Analysis of Algorithms
สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
Advanced Computer Architecture
รวม
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย

วิชาเลือก
Elective Course
วิชาเลือก
Elective Course
สัมมนา 1 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar I (Non-credits)
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หนวยกิต

3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-2-1)
6 หนวยกิต
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254692
254695

254693
254696

254694
254697

254698

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
สัมมนา 2 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar II (Non-credits)
วิทยานิพนธ 1 แบบ 2.1
Dissertation I, Type 2.1
รวม
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
สัมมนา 3 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar III (Non-credits)
วิทยานิพนธ 2 แบบ 2.1
Dissertation II, Type 2.1
รวม
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาตน
สัมมนา 4 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar IV (Non-credits)
วิทยานิพนธ 3 แบบ 2.1
Dissertation III, Type 2.1
รวม
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ 4 แบบ 2.1
Dissertation IV, Type 2.1
รวม

1(0-2-1)
9 หนวยกิต
9 หนวยกิต

1(0-2-1)
9 หนวยกิต
9 หนวยกิต

1(0-2-1)
9 หนวยกิต
9หนวยกิต

9 หนวยกิต
9 หนวยกิต
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3.1.4.2 แผนการศึกษาแบบ 2.2

254511
254521
254524

254522

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
ทฤษฎีการคํานวณและอัลกอริทึม
3(3-0-6)
Theory of Computation and Algorithms
หลักการสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Principles of Computer Architecture
การรักษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอรและการเขารหัส
3(3-0-6)
Computer Security and Cryptography
รวม
9 หนวยกิต
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
หลักการระบบปฏิบัติการ

3(3-0-6)

Principles of Operating Systems
xxxxxx
254593
254691

254611
254621
254681
254692

วิชาเลือก
3(x-x-x)
Elective Course
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ไมนับหนวยกิต)
3(3-0-6)
Research Methodology in Science and Technology (Non-Credit)
สัมมนา 1 (ไมนับหนวยกิต)
1(0-2-1)
Seminar I (Non-Credit)
รวม
6 หนวยกิต
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
การวิเคราะหอัลกอริทึมขั้นสูง
Advanced Analysis of Algorithms
สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
Advanced Computer Architecture
วิทยานิพนธ 1 แบบ 2.2
Dissertation I, Type 2.2
สัมมนา 2 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar II (Non-Credit)
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
8 หนวยกิต
1(0-2-1)
14 หนวยกิต
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xxxxxx
254682
254693

254683
254694

254684

254685

254686

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย

วิชาเลือก
Elective Course
วิทยานิพนธ 2 แบบ 2.2
Dissertation II, Type 2.2
สัมมนา 3 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar III (Non-Credit)
รวม

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาตน
วิทยานิพนธ 3 แบบ 2.2
Dissertation III, Type 2.2
สัมมนา 4 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar IV (Non-Credit)
รวม
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ 4 แบบ 2.2
Dissertation IV, Type 2.2
รวม
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาตน
วิทยานิพนธ 5 แบบ 2.2
Dissertation V, Type 2.2
รวม
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ 6 แบบ 2.2
Dissertation VI, Type 2.2
รวม

3(x-x-x)
8 หนวยกิต
1(0-2-1)
11 หนวยกิต

8 หนวยกิต
1(0-2-1)
8 หนวยกิต

8 หนวยกิต
8 หนวยกิต

8 หนวยกิต
8 หนวยกิต

8 หนวยกิต
8

หนวยกิต

20
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
254511 ทฤษฎีการคํานวณและอัลกอริทึม
3(3-0-6)
Theory of Computation and Algorithms
แนวคิดเรื่องภาวะจํากัด เครื่องรับรู ขอความปกติ คุณสมบัติปด เครื่องจักรชนิดลําดับและเครื่องสําเนาภาวะ
การหาภาวะต่ําสุด ไวยากรณของภาษาฟอรมอล ภาวะคํานวณไดและ เครื่องจักรทัวริง เทคนิคพื้นฐานในการออกแบบ
และวิเคราะหอัลกอริทึม รวมถึง การทํางานของการแบงและครอบคลุม, ไดนามิกโปรแกรมมิง และเทคนิคการคนหา
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปญหา NP-Complete และ NP-Hard
Finite state concept; acceptors; regular expressions closure properties. Sequential machine
and finite state transducers, State minimization, Formal grammars, computability and Turing
machines, Basic techniques used in design and analysis of algorithms, including divide-and-conquer,
greedy methods, dynamic programming, and search techniques, Introduction to NP-Complete and
NP-Hard problems
254521 หลักการสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
(3-0-6)
Principles of Computer Architecture
หลักพื้นฐานในการออกแบบคอมพิวเตอร การเพิ่มประสิทธิภาพ และการเปรียบเทียบผลไดผลเสียจากการ
ปรั บปรุงประสิทธิภ าพ เนื้อหาวิช าประกอบดว ย รูปแบบการคําณวน ระบบคอมพิวเตอรแบบฝงตัว โปรเซสเซอร
ประสิทธิภาพสูง ไปปไลน สถาปตยกรรมแบบ RISC และ VLIW เครื่องคอมพิวเตอรแบบซูปเปอรสเกลลาร แบบมัลติ
โปรเซสเซอร และ มัลติคอร การวิเคราะหการใชพลังงาน และการวัดประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร
Fundamental computer design, optimization, and trade-offs. Topics include models of
computation, embedded systems, high-performance processors, pipelined machines, RISC
processors, VLIW, superscalar, multiple processors, multi-cores, power consumption, and
performance evaluation
254522 หลักการระบบปฏิบัติการ
3(3-0-6)
Principles of Operating Systems
แนวคิดพื้นฐานในระบบปฏิบัติการที่ทันสมัย : กระบวนการลําดับและกระบวนการพรอมกัน หัวขอเฉพาะ
ไดแก การจัดการกระบวนการ การจัดการหนวยความจํา การสื่อสารระหวางกระบวนการ การจัดการระบบจัดเก็บ
ขอมูล และระบบกระจาย
Fundamental concepts in modern operating systems: sequential processes and
concurrent processes. Specific topics include: process management, memory management,
intercrosses communication, storage management, and distributed system
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254524 การรักษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอรและการเขารหัส
3(3-0-6)
Computer Security and Cryptography
ความปลอดภัยของคอมพิวเตอรในสามดานหลัก ไดแก การเปนความลับ ความถูกตองสมบูรณ และการมี
ขอมูลใหใช โดยที่กลาวถึงการเขารหัส การควบคุมการเขาถึง การพิสูจนทราบ การใชคอมพิวเตอรที่นาเชื่อถือ และ
เทคโนโลยีของขอมูลชีวภาพ บทบาทหนาที่ และการใชการเขารหัส รวมถึงกลไลในการประยุกตใชเพื่อใหเปนไปตามน
โนบายทางดานความปลอดภัยไดถูกพิจารณา นิสิตจะไดรับมอบหมายใหอานบทความที่เกี่ยวกับความปลอดภัย และ
ประยุกตกับงานที่ไดรับมอบหมาย
The three aspects of computer security: confidentiality, integrity and availability. Topics
include cryptography, access control, authentication, trusted computing and current biometric
technology. The role and application of cryptography and the mechanisms used to implement
security policies are examined. Students will be asked to read papers from the security literature
and apply them to material given in the lectures.
254593 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Research Methodology in Science and Technology
กระบวนการของการวิจัย วิธีการระบุปญหา การเก็บรวบรวมขอมูล เทคนิคการวิเคราะหขอมูลการเขียน
โครงรางวิจัยและการเขียนรายงาน เทคนิคการประเมินผล และ จริยธรรมการทําวิจัย
Process of research, problems identification, data collecting methods, data analysis
techniques, writing proposals and reports, technical evaluation and research ethics
254611 การวิเคราะหอัลกอริทึมขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Analysis of Algorithms
แนวคิ ด แล ะเทคนิ ค สํ า หรั บ การออกแบบแล ะวิ เ คราะห อั ล กอริ ทึ ม สํ า หรั บ ป ญ หาประเภ ท
ตาง ๆ โดยพิจารณาจากมุมมองเชิงวิเคราะหมากกวาจะเปนมุมมองในการนําไปใชงาน การพิจารณาเชิงเปรียบเทียบใน
เรื่องความซับซอนและประสิทธิภาพของอัลกอริทึมตาง ๆ ทั้งในดานการใชทรัพยากรและเวลาในการทํางาน รวมไปถึง
โมเดลของการคํ านวณ โครงสร า งข อมู ลขั้ น พื้ นฐานและขั้นสูง อัล กอริทึมที่ใชแกปญ หาดานทฤษฎีกราฟ พีช คณิต
เรขาคณิต และการประมวลผลขอความ อัลกอริทึมสําหรับโมเดลการทํางานแบบไมเปนลําดับ การโปรแกรมแบบไดนา
มิก และอัลกอริทึมในการประมาณ
Concepts and techniques in the design and analysis of algorithms, explained in several
problem areas, from an analytical perspective rather than from an implementation one,
Comparative discussion of the complexity and efficiency of various algorithms with respect to space
and run-time requirements, topics include: models of computation, basic and advanced data
structures, algorithms for graph theory, algebra, geometry, and text processing, algorithms on
nonsequential models, dynamic programming, approximation algorithms
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254621 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Computer Architecture
การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบทั้งทางดานปริมาณและคุณภาพในการออกแบบคอมพิวเตอร เพื่อควาเขาใจ
ในงานวิจัยดานสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรที่นําสมัย เนื้อหาวิชาประกอบดวย การออกแบบโปรเซสเซอรประสิทธิภาพ
สูง เชน ซูปเปอรสเกลลารกับการประมวลผลระบบไมเรียงลําดับ หนวยความจําประสิทธิภาพสูง เชน แคชแบบนอน
บล็อคกิ้ งกับมั ลติพอรต /แบงคกิ้ง และการสรางหนวยความจําเสมือนแบบตางๆ ระบบ I/O ระบบการเชื่อมตอ
สถาป ต ยกรรมแบบมั ล ติ โ ปรเซสเซอร /มั ล ติ คอร การเปรีย บเทีย บประสิท ธิภ าพการทํา งานและคาใชจา ย รวมถึ ง
กระบวนการวัดและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํางานของคอมพิวเตอร
Qualitative and quantitative examination of computer design trade-offs, with the goal
to develop an understanding of cutting-edge research in computer architecture. The topics covered
include: advanced processor designs such as superscalar and out-of-order execution, advanced
memory systems such as non-blocking caches and multiporting/banking and alternative virtual
memory implementations, I/O systems, interconnects, multiprocessor/multi-core architectures,
performance and cost metrics, and benchmarking
254632 วิศวกรรมซอฟตแวรขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Software Engineering
แบบจําลองกระบวนการซอฟตแวร ระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟตแวร การบริหารโครงการซอฟตแวร การ
วัดคุณภาพซอฟตแวรและมาตรวัด การสรางแบบจําลองซอฟตแวร การทวนสอบและตรวจสอบความถูกตองของ
ซอฟตแวร การบริหารการกําหนดคาซอฟตแวร เทคนิคการทดสอบซอฟตแวร การประกันคุณภาพซอฟตแวร
Software process models, software development methodologies, software project
management, software quality measurement and metrics, software modeling techniques, software
verification and validation, software configuration management, software testing techniques,
software quality assurance
254635

ระบบสื่อประสมขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Multimedia System
การจัดเก็บขอมูล สื่อประสม )ขอความ เสียง รูปภาพ วีดีโอ( ทฤษฎีการรับรูและ การรูจํา เทคนิคการ
ประมวลผล การเขารหัสขอมูล การออกแบบการปฏิสัมพันธผานสื่อประสม การสื่อสารดวยสื่อประสมผานเว็บ การ
ประยุกตใชงานสื่อประสมขั้นสูง หัวขอวิจัยในปจจุบันดานการสื่อสารแบบสื่อประสม
Multimedia data storage (Text, Audio, Image, and Video) Perception and Recognition
Theory, Multimedia data processing and encryption, Multimedia representation techniques via
WWW, Advanced Multimedia System, Research topics about Multimedia System
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254641

การสรางแบบจําลองเว็บ
3(3-0-6)
Web Modeling
เทคโนโลยีเวิลดไวดเว็บ การวิเคราะหขอความ การวิเคราะหเชื่อมโยง เทคนิคการครอวขั้นสูง การ
สรางตัวแบบและความเขาใจพฤติกรรมของผูใชเว็บ การพาณิชยบนเว็บ :ตัวแบบและการประยุกตใช
WWW technologies, text analysis, link analysis, advanced Crawling techniques, modeling
and understanding human behavior on the web, commerce on the web: models and applications
254644

หัวขอขั้นสูงทางระบบเครือขาย
3(3-0-6)
Advanced Topics in Network Security
การวิเคราะหโพรโตคอลในระบบเครือขายคอมพิวเตอร โดยเฉพาะในระบบเครือขาย TCP/IPการ
วิเคราะหชวงโหวในระบบ ชองโหวในระบบตางๆ และการบุกรุกชองโหวนั้น บัฟเฟอรโอเวอรโฟลว ซีเควลและคอม
แมนดอินเจกชัน การปลอมแปลงไอพี ดีเอ็นเอส และเออารพี การทําฟลัดดิง และอื่นๆ ความมั่นคงและปลอดภัยของ
ระบบเครือขายแบบไรสาย หัวขอดานความมั่นคงและปลอดภัยดานระบบเครือขายทั้งในงานวิจัยและในงานจริง
Computer network protocol analysis with emphasis on TCP/IP networks, Vulnerability
analysis, various types of network vulnerabilities and their exploits, buffer overflow attack, SQL and
command injection, IP, DNS, and ARP spoofing, Flooding, and so on, wireless network security,
reviews of both real systems and research articles in network security area
254652

วิธีการและวิศวกรรมออนโทโลยี
3(3-0-6)
Ontology Methodology and Engineering
กระบวนการพัฒนาออนโทโลยี วงจรชีวิตออนโทโลยี วิธีและวิธีการสําหรับการสรางออนโทโลยี ความ
เหมาะสมของเครื่องมือและภาษาที่สนับสนุน หลักการและทฤษฎีพื้นฐานของออนโทโลยีและความสัมพันธกับองค
ความรูรวมทั้งการพัฒนาออนโทโลยีและการใชออนโทโลยีสําหรับเว็บของความหมายของเว็บ
The ontology development process, the ontology life cycle, the methods and
methodologies for building ontologies, and tool suits and languages that support them, an overview
of the concepts and theoretical foundation of ontologies and their relationship with knowledge
bases including developing ontology and the use of ontologies for the Semantic Web

254653

ปญญาประดิษฐและการประยุกต
3(3-0-6)
Artificial Intelligence and Application
กระบวนการพัฒนาทางปญญา หลักการปญญาประดิษฐ การเรียนรูของเครื่อง การเลนเกม การแกไข
ปญหาและ การคนหา การแทนความรู การประมวลผลดวยภาษาธรรมชาติ การรูจําแบบรูป ระบบอัจฉริยะและระบบ
ผูเชี่ยวชาญ และ การประยุกตใชงาน
The intelligent development process, concept of artificial intelligence, machine
learning, game playing, problem solving and search, knowledge representation, natural language
processing, pattern recognition, intelligent system and expert systems, and application

24
254654

หัวขอพิเศษในการประยุกตใชงานการทําเหมืองขอมูล
3(3-0-6)
Special Topics in Data Mining Applications
หัวขอพิเศษสหวิทยาการของการทําเหมืองขอมูลที่เลือกจาก การทําเหมืองขอมูลบนเว็บและขอความ
การทําเหมืองขอมูลชีวสารสนเทศ และ/หรือ การวิเคราะหปญญา การวิเคราะหในเชิงลึกดวยเทคนิคที่นําสมัยในการ
ประยุกตใชงานการทําเหมืองขอมูล
The interdisciplinary applications of data mining selected from the following: web
and text data mining, bioinformatics and/or intelligence analysis, analyzed in depth using the stateof-the-art techniques in the application of data mining
254658

การเรียนรูของเครื่องขั้นสูง
3(3-0-6)
Advance Machine Learning
หลักการขั้นสูงของการเรียนรูของเครื่องทั้ง 3รูปแบบ คือ supervised learning, reinforcement
learning และ unsupervised learning รวมถึงการนําไปประยุกตใช หัวขอที่นาสนใจและหัวขอพิเศษรวมทั้งการ
พัฒนาใหมทางดานการเรียนรูของเครื่อง
Principle among the three main styles of learning: supervised, reinforcement, and
unsupervised, an application of machine learning is appropriate to a particular problem domain,
topics of interest, specialized areas and new developments in machine learning
254661

หัวขอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Special Topics in Computer Science
หัวขอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร ซึ่งผูสอนอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาไดในแตละครั้งที่เปดสอน
A specific area in Computer Science which is chosen by the instructor and may be
different each time
254671

วิทยานิพนธ 1 แบบ 1.1
8 หนวยกิต
Dissertation I, Type 1.1
การคนควาขอมูลงานวิจัยที่เกี่ยวของในฐานขอมูลตางๆ การรวบรวมความรูพื้นฐาน ที่เกี่ยวของกับ
วิทยาการคอมพิวเตอร ตามความสนใจและความสามารถของนิสิต ภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
Literature review in various databases, compilation of fundamental knowledge and
research articles on topics related to computer science, tailored to the interest and capabilities of
each individual student, under the guidance of an advisor
254672

วิทยานิพนธ 2 แบบ 1.1
8 หนวยกิต
Dissertation II, Type 1.1
การรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม การกําหนดแนวทาง และขอบเขตของการทําวิจัย ภายใตการแนะนําของ
อาจารยที่ปรึกษา
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Compilation of further information, allocation of guidelines and framework for
research under the guidance of an advisor
254673
วิทยานิพนธ 3 แบบ 1.1
8 หนวยกิต
Dissertation III, Type 1.1
การดําเนินการวิจัยตามแนวทาง และขอบเขตที่กําหนดไว ภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
Conducting research within guidelines and framework under the guidance of an
advisor
254674

of an advisor

วิทยานิพนธ 4 แบบ 1.1
8 หนวยกิต
Dissertation IV, Type 1.1
การดําเนินการวิจัยตามแนวทาง และขอบเขตที่กําหนดไว ภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
Conducting research within allocated guidelines and framework under the guidance

254675

วิทยานิพนธ 5 แบบ 1.1
8 หนวยกิต
Dissertation V, Type 1.1
การตรวจสอบงานวิ จั ย และการเขีย นผลงานวิ จัย เพื่อรั บ การพิจ ารณาตีพิ มพใ นวารสารวิช าการ
ระดับชาติ หรือนานาชาติ ภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
Review of research, writing research articles for publication in national or international
journal under the guidance of an advisor
254676

วิทยานิพนธ 6 แบบ 1.1
8 หนวยกิต
Dissertation VI, Type 1.1
การเขี ย นวิ ทยานิ พนธ ฉบั บ สมบู ร ณเ พื่อเตรีย มการสอบวิ ทยานิพนธ สอบปอ งกัน ผาน แกไ ขตาม
ขอเสนอแนะ (ถ า มี ) และจั ดทํ า รายงานฉบั บสมบูร ณเสนอบัณฑิตวิทยาลัย สรุป ผลการทําวิทยานิพนธตอคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
Writing final report for dissertation defense preparation, dissertation defense, made
the recommended changes (if any), summary of dissertation results to the committee of this
program
254681

วิทยานิพนธ 1 แบบ 2.2
8 หนวยกิต
Dissertation I, Type 2.2
การคนควาขอมูลงานวิจัยที่เกี่ยวของในฐานขอมูลตางๆ การรวบรวมความรูพื้นฐาน ที่เกี่ยวของกับ
วิทยาการคอมพิวเตอร ตามความสนใจและความสามารถของนิสิต ภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
Literature review in various databases, compilation of fundamental knowledge and
research articles on topics related to computer science, tailored to the interest and capabilities of
each individual student, under the guidance of an advisor

26
254682

วิทยานิพนธ 2 แบบ 2.2
8 หนวยกิต
Dissertation II, Type 2.2
การรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม การกําหนดแนวทาง และขอบเขตของการทําวิจัย ภายใตการแนะนําของ
อาจารยที่ปรึกษา
Compilation of further information, allocation of guidelines and framework for
research under the guidance of an advisor
254683

advisor
254684

of an advisor
254685

วิทยานิพนธ 3 แบบ 2.2
8 หนวยกิต
Dissertation III, Type 2.2
การดําเนินการวิจัยตามแนวทาง และขอบเขตที่กําหนดไว ภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
Conducting research within guidelines and framework under the guidance of an
วิทยานิพนธ 4 แบบ 2.2
8 หนวยกิต
Dissertation IV, Type 2.2
การดําเนินการวิจัยตามแนวทาง และขอบเขตที่กําหนดไว ภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
Conducting research within allocated guidelines and framework under the guidance

วิทยานิพนธ 5 แบบ 2.2
8 หนวยกิต
Dissertation V, Type 2.2
การตรวจสอบงานวิ จั ย และการเขีย นผลงานวิ จัย เพื่อรั บ การพิจ ารณาตีพิ มพใ นวารสารวิช าการ
ระดับชาติ หรือนานาชาติ ภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
Reviewing of research, writing research articles for publication in national or
international journal under the guidance of an advisor
254686
วิทยานิพนธ 6 แบบ 2.2
8 หนวยกิต
Dissertation VI, Type 2.2
การเขี ย นวิ ทยานิ พนธ ฉบั บ สมบู ร ณเ พื่อเตรีย มการสอบวิ ทยานิพนธ สอบปอ งกัน ผาน แกไ ขตาม
ขอเสนอแนะ (ถ า มี ) และจั ดทํ า รายงานฉบั บสมบูร ณเสนอบัณฑิตวิทยาลัย สรุป ผลการทําวิทยานิพนธตอคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
Writing final report for dissertation defense preparation, dissertation defense, made
the recommended changes (if any), summary of dissertation results to the committee of this
program
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254695

วิทยานิพนธ 1 แบบ 2.1
9 หนวยกิต
Dissertation I, Type 2.1
การคนควาขอมูลงานวิจัยที่เกี่ยวของในฐานขอมูลตางๆ การรวบรวมความรูพื้นฐาน ที่เกี่ยวของกับ
วิทยาการคอมพิวเตอร ตามความสนใจและความสามารถของนิสิต ภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
Literature review in various databases, compilation of fundamental knowledge and
research articles on topics related to computer science, tailored to the interest and capabilities of
each individual student, under the guidance of an advisor
254696
อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ 2 แบบ 2.1
9 หนวยกิต
Dissertation II, Type 2.1
การรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม การกําหนดแนวทาง และขอบเขตของการทําวิจัย ภายใตการแนะนําของ

Compilation of further information, allocation of guidelines and framework for
research under the guidance of an advisor
254697

วิทยานิพนธ 3 แบบ 2.1
9 หนวยกิต
Dissertation III, Type 2.1
การดําเนินการวิจัยตามแนวทาง ขอบเขตที่กําหนดไว และการเขียนผลงานวิจัยเพื่อรับการพิจารณา
ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ ภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
Conducting research within allocated guidelines and framework and writing research
articles for publication in national or international journal under the guidance of an advisor
254698

วิทยานิพนธ 4 แบบ 2.1
9 หนวยกิต
Dissertation IV, Type 2.1
การเขี ย นวิ ทยานิ พนธ ฉบั บ สมบู ร ณเ พื่อเตรีย มการสอบวิ ทยานิพนธ สอบปอ งกัน ผาน แกไ ขตาม
ขอเสนอแนะ (ถามี) และจัดทํารายงานฉบับสมบูรณเสนอบัณฑิตวิทยาลัย การสรุปผลการทําวิทยานิพนธตอคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
Writing final report for dissertation defense preparation, dissertation defense, made
the recommended changes (if any), summary of dissertation results to the committee of this
program
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254691

สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar I
ความหมาย ลักษณะ และเปาหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม
การอภิปรายแนวคิด ทฤษฎี ในหัวขอที่สนใจ เสนอผลงานซึ่งไดจากการอานวิเคราะหบทความผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
หรือเปนผลงานวิจัยของตนเองภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาตอผูฟงในกลุม
Describe meanings, characteristics, objectives, categories, and processes of research
methods, literature review, concept and theoretical discussion in interesting topics, Presents and
discusses papers under the guidance of supervisor

254692

สัมมนา 2
1(1-2-0)
Seminar II
วิเคราะหและวิจารณผลงานวิจัยทางวิชาการ เสนอผลงานซึ่งไดจากการอานวิเคราะห
บทความผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ หรือเปนผลงานวิจัยของตนเองภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาตอผูฟงในกลุม
Critique of academic research, exchange idea in interesting issues, Presents and
discusses papers under the guidance of supervisor
254693

254694

สัมมนา 3
1(1-2-0)
Seminar III
นําเสนอรายงานที่เปนผลงานวิจัยของตนเอง ตอผูฟงในกลุมและมีกรรมการประเมินผล
Presents and discusses about student’s publication

สัมมนา 4
1(1-2-0)
Seminar IV
นําเสนอรายงานที่เปนผลงานวิจัยของตนเอง ตอผูฟงในกลุมและมีกรรมการประเมินผล รายงานที่จะ
นําเสนอควรมีความเกี่ยวของและสามารถนําไปตอยอดในรายวิชาวิทยานิพนธ
Presents and discusses about student’s publication, those topics should be relevant and
connected to student’s dissertation
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หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา ประกอบดวยเลข 6ตัว แยกเปน 2ชุด ๆ ละ 3ตัว
มีความหมายดังนี้
.1ความหมายของเลขสามตัวแรก เปน ตัวเลขเฉพาะของรายวิชาในสาขาวิชา
254 หมายถึง
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
.2ความหมายของเลขสามตัวหลัง เปน ตัวเลขประจํารายวิชา
2.1เลขรหัสตัวแรก )หลักรอย (แสดงถึง ระดับบัณฑิตศึกษา
เลข 5 และ 6 หมายถึง รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
2.2 เลขรหัสตัวที่สอง )หลักสิบ (แสดงถึง หมวดหมูในสาขาวิชา
2.2.1 หมวดหมูในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
เลข 1 หมายถึง
กลุมวิชาทฤษฎีทางวิทยาการคอมพิวเตอร
เลข 2 หมายถึง
กลุมวิชาระบบคอมพิวเตอร
เลข 3 หมายถึง
กลุมวิชาการพัฒนาซอฟตแวร
เลข 4 หมายถึง
กลุมวิชาเทคโนโลยีระบบเครือขาย
เลข 5 หมายถึง
กลุมวิชาประยุกตทางวิทยาการคอมพิวเตอร
เลข 6 หมายถึง
กลุมวิชาอื่นๆ
เลข 7,8, 9หมายถึง กลุมวิชาสัมมนา วิทยานิพนธ และ การศึกษาคนควา
ดวยตนเอง
2.3 เลขรหัสตัวที่สาม (หลักหนวย) แสดงถึง ลําดับรายวิชาในแตละกลุม
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3.2 ชื่อ ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตร
ที่

ชื่อ-นามสกุล

นายเกรียงศักดิ์ เตมีย
1

2

3

4

5

วิศวกรรมไฟฟา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ไทย

2554

วศ.ม.
วท.บ.

วิศวกรรมไฟฟา
ฟสิกส

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ไทย

2544

มหาวิทยาลัย

ไทย

2540

Ph.D.

Computer Science

University of Liverpool

อังกฤษ

2549

M.Sc.

Computer Science

University of Newcastle Upon Tyne

อังกฤษ

2542

วท.บ.

คณิตศาสตร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย

2538

Ph.D.

Computer Science

University of Alabama

อเมริกา

2545

M.S.

Computer Science

University of Alabama

อเมริกา

2541

พบ.ม.

สถิติประยุกต สาขาคอมพิวเตอร

สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร

ไทย

2527

กศ.บ.

คณิตศาสตร (เกียรตินิยม)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก

ไทย

2523

Ph.D.

Electrical Engineering

University of Hawaii at Manoa

อเมริกา

2551

M.S.

Electrical and Computer Engineering

Carnegie Mellon University

อเมริกา

2545

B.S.

Electrical and Computer Engineering

Carnegie Mellon University

อเมริกา

2544

Ph.D.

Computer Science

University of Birmingham

อังกฤษ

2553

วท.ม.

วิทยาการคอมพิวเตอร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ไทย

2546

วท.บ.

วิทยาการคอมพิวเตอร

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ไทย

2540

อาจารย

อาจารย

อาจารย

xxxxxxxxxxxxx
นางสาวอนงคพร ไศลวรากุล
xxxxxxxxxxxxx

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

วศ.ด.

xxxxxxxxxxxxx

นางวันสุรีย มาศกรัม

ประเทศ

อาจารย

xxxxxxxxxxxxx
นางพรรณี สิทธิเดช

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ตําแหนง
ทางวิชาการ

xxxxxxxxxxxxx
นายจักรกฤษณ เสนห

สาขาวิชา

คุณวุฒิ
การศึกษา

อาจารย

ภาระการสอน
(ชม/สัปดาห)
หลักสูตร หลักสูตร
ปจจุบัน
ปรับปรุง
12

12

12

15

12

15

12

15

12

12
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3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับที่
.1

.2

ชื่อ-สกุล
นายประศาสตร
บุญสนอง

ตําแหนง
วิชาการ
คุณวุฒิ
รอง
พบ.ม.
ศาสตราจารย

นางสาวจรัสศรี
รุงรัตนาอุบล

วท.บ.
ผูชวย
Ph.D.
ศาสตราจารย .M.Sc

B. Eng.
3.

นางสาวอรสา
เตติวัฒน

Ph.D.
ผูชวย
ศาสตราจารย
EMBA
MS
MS

สาขาวิชา
สถิติประยุกต
สาขาวิชาการวิจัย
ดําเนินงาน
คณิตศาสตร
Computer Science
Parallel Computers
and Computation
)Computing) with
Second Class
Honours (Lower
Division)
Information
Systems
EMBA Business
Administration
Management
Information
Systems
Computer Science

ป.บัณฑิต ป.บัณฑิต
ศ.บ.
เศรษฐศาสตร

4.

นายเกรียงศักดิ์
เตมีย

อาจารย

วศ.ด.

วิศวกรรมไฟฟา

วศ.ม.

วิศวกรรมไฟฟา

วท.บ.

ฟสิกส

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
ประเทศ
สถาบันบัณฑิตพัฒนา
ไทย
บริหารศาสตร
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม
ไทย
Warwick University England
Warwick University England
Imperial College,
University of
London

ป
2534
2527
2545
2540

England

2539

Victoria University
of Wellington

NZ

2547

Peter F. Drucker
School of
Management
The Claremont
Graduate
University
DePaul University

USA

2544

USA

2543

USA

มหาวิทยาลัยธรรมศา
สตร

2529

ไทย

2526

ไทย

2525

ไทย

2554

ไทย

2544

ไทย

2540

มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม
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ลําดับที่
5.

ชื่อ-สกุล
นายไกรศักดิ์
เกษร

ตําแหนง
วิชาการ
อาจารย

คุณวุฒิ
Ph.D.
วท.ม.

7.

8.

9.

นายจักรกฤษณ
เสนห

อาจารย

M.Sc.

นางสาวจันทรจิรา อาจารย
พยัคฆเพศ

นางพรรณี
สิทธิเดช

วท.บ
Ph.D.

อาจารย

วท .บ.
Ph. D.
M.S.
วท .บ.
Ph.D.
M.S.
พบ.ม.
กศ.บ.

10.

นางสาววันสุรยี 
มาศกรัม

อาจารย

Ph.D.
M.S.
B.S.

11.

นางสาวอนงคพร
ไศลวรากุล

อาจารย

Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.

สําเร็จการศึกษา
สาขาวิชา
จากสถาบัน
ประเทศ
ป
Electronic
Queen Mary
England 2553
Engineering
University of
London
เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี
ไทย
2546
พระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง
วิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม
ไทย
2540
Computer Science University of
England 2549
Computer Science Liverpool
คณิตศาสตร
University of
England 2543
Newcastle
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไทย
2538
Information
Murdoch
Australia 2551
Technology
University
Australia
ไทย
Computer Science University of
2544
วิทยาการคอมพิวเตอร Wollongong
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2541
Computer Science University of
USA
2545
Alabama
Computer Science University of
USA
2541
Alabama
2527
สถิติประยุกต สาขา
ไทย
สถาบันบัณฑิต พัฒ
คอมพิวเตอร
นบริหารศาสตร
มหาวิทยาลัย
คณิตศาสตร
ศรีนครินทรวิโรฒ
ไทย
2523
( เกียรตินิยม)
พิษณุโลก
Electrical
University of
USA
2551
Engineering
Hawaii at Manoa
USA
2545
Electrical and
Carnegie Mellon
Computer
University
Engineering
Carnegie Mellon
USA
2544
University
Electrical and
Computer
Engineering
Computer Science University of
England 2553
วิทยาศาสตร
Birmingham
คอมพิวเตอร
ไทย
2546
จุฬาลงกรณ
วิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย
ไทย
2540
มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ
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ลําดับที่
12.

ชื่อ-สกุล
นายเอกสิทธิ์
เทียมแกว

ตําแหนง
วิชาการ
อาจารย

คุณวุฒิ
Ph.D.
M.S.
วศ.บ.

สําเร็จการศึกษา
สาขาวิชา
จากสถาบัน
Computer Science University of
Nevada
and Engineering
University of
Computer
Massachusetts,
Engineering
วิศวกรรมคอมพิวเตอร Lowell
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี

ประเทศ
USA

ป
2548

USA

2540

ไทย

2537

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ลําดับที่ ชื่อ –นามสกุล
1.

2.

Mr. Antony
Harfield

Miss. Linda
Lim Mei Luan

ตําแหนงทาง
วิชาการ
อาจารย
ผูมีความรู
ความสามารถ
พิเศษ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D.
B.Sc.

อาจารย
ผูมีความรู
ความสามารถ
พิเศษ

Ph.D.
B.Sc.

ป

Computer
Science

สําเร็จการศึกษาจาก ประเทศ
สถาบัน
University of
England
Warwick

Computer
Science
Information
Systems

University of
Warwick
Murdoch
University

England

2003

Australia

2009

Information
Systems

Murdoch
University

Australia

1999

2007

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
4.1 ผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ไมมี
4.2 ชวงเวลา
ไมมี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไมมี
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
เปนการศึกษาวิจัยในหัวขอทางวิทยาการคอมพิวเตอร ที่ใหองคความรูอยางลึกซึ้งและลุมลึก ทั้งนี้ภายใตการ
ดูแลและใหคําปรึกษาของคณะกรรมการที่ปรึกษา และรายงานผลการวิจัย ตองไดรับความเห็นชอบจากคณาจารย
ประจําหลักสูตร
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5.2 ผลการเรียนรู
การทําวิทยานิพนธ สงผลใหนิสิตมีความรับผิดชอบตอตัวเอง และสวนรวม มีจริยธรรมและคุณธรรมในวิชาชีพ
มีความรู ความเข า ใจเชิ งลึ กเกี่ ย วกั บ หลั กการและทฤษฎีดานวิทยาการคอมพิว เตอร มีทักษะการคิดวิเคราะหและ
ความสามารถในการนําผลการวิเคราะหไปประยุกตใชเพื่อสรางองคความรูใหมของการทําวิทยานิพนธ มีความสามารถ
ในการนําเสนอผลการวิเคราะหดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและดวยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 ชวงเวลา
แผนการศึกษา แบบ 1.1 เริ่มตั้งแตภาคการศึกษาตน ของปการศึกษาที่ 1
แผนการศึกษาแบบ 2.1 และ 2.2 เริ่มตั้งแตภาคการศึกษาตน ของปการศึกษาที่ 2
5.4 จํานวนหนวยกิต
หลักสูตร แบบ 1.1 จํานวนหนวยกิต วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
หลักสูตร แบบ 2.1 จํานวนหนวยกิต วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
หลักสูตร แบบ 2.2 จํานวนหนวยกิต วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 จัดประชุมชี้แจงนิสิตใหมใหเขาใจถึงกระบวนการเรียนในระดับดุษฎีบัณฑิต
5.5.2 วางแผนและปฏิบัติการเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรการวิจัยสําหรับนิสิตใหเหมาะสม
5.5.3 วางแผนและปฏิบัติการ ตลอดจนติดตามความกาวหนาในการเผยแพรผลงานวิจัยของนิสิต ใหไดตาม
เกณฑที่หลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยไดกําหนด
5.5.4 วางแผนและปฏิบัติการเพื่อติดตามความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธของนิสิตให เปนไป
ตามกรอบเวลา โดยมีกรรมการที่ปรึกษาและ คณาจารยประจําหลักสูตร เปนผูกํากับดูแล
5.6 กระบวนการประเมินผล
- กําหนดหัวขอวิทยานิพนธ
- แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
- สอบโครงรางวิทยานิพนธ ภายใตความเห็นชอบของ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ คณาจารย
ประจําหลักสูตร
- อนุมัติใหทําวิจัยโดยบัณฑิตวิทยาลัย
- ดําเนินการวิจัย
- กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและคณาจารยประจําหลักสูตร ติดตามความกาวหนาในการทํา
วิทยานิพนธ
- สอบปองกันวิทยานิพนธภายใตความเห็นชอบของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
- ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธโดยบัณฑิตวิทยาลัย พรอมเอกสารหลักฐานการเผยแพรผลการวิจัย ซึ่ง
เปนสวนใดสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ
- สงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณแกบัณฑิตวิทยาลัย
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรูและกลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธการสอนและกิจกรรมนิสิต
มีการสอดแทรกเรื่องมารยาทในแวดวงวิชาการ เทคนิคการนําเสนอผลงานและ
ดานบุคลิกภาพ
การเจรจาสื่อสาร การเสริมสรางบุคลิกที่ดี และพัฒ นาบุคลิกภาพที่เหมาะสม
สําหรับนักวิชาการ ตลอดจนการวางตัวในการทํางานในบางรายวิชาที่เกี่ยวของ
เปดโอกาสใหนิสิตไดแสดงความคิดเห็น และนําเสนอความคิดตนเอง อยางเปด
ดานภาวะผูนําทางวิชาการ และ
กวาง ตลอดจนใหนิสิตเปนผูวางแผนการวิจัยดวยตนเอง มีกติกาที่จะสรางวินัยใน
ความรับผิดชอบตลอดจนมีวินัยใน ตนเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลาเขาเรียนอยางสม่ําเสมอการมีสวนรวมในชั้น
ตนเอง
เรียน เสริมความกลาในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการกําหนดเวลารายงาน
ผลการวิจัยอยางเปนระบบเพื่อนิสิตไดรายงานความกาวหนาเปนระยะ
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
กําหนดใหในบางรายวิชามีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจน
วิชาชีพ
จรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อใหนิสิตไดตระหนักถึงและปฏิบัติตาม
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
นิสิตตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมอยางราบรื่น
และเปนประโยชนตอสวนรวม นอกจากนั้นสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรยังมีความเกี่ยวของกับ
ความปลอดภัยในชีวิตประจําวัน นิสิตจึงจําเปนตองมีความรับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้นเชนเดียวกับการ
ประกอบอาชีพในสาขาอื่น ๆ ดังนั้น จึงควรสรางการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม อยางนอย 4 ขอ
ดังนี้
(1) ตระหนักรูไดเองถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ และสงเสริมและชี้นําผูอื่นได
(2) มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ชี้นําผูอื่นในการรวมรักษากฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ
ขององคกรและสังคม
(3) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศตอบุคคล องคกร
และสังคม
(4) พัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงของคานิยม
สามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับความสําคัญของปญหาได
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงการสรางจิตสํานึก ตระหนักรูไดเองถึงจรรยาบรรณ
วิชาชีพ สงเสริมและชี้นําผูอื่นได สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงของคานิยมและแกไขขอขัดแยง
และจัดการกับปญหาได
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2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ประเมินจากการแสดงออกตอสังคม ความรับผิดชอบในการเขาเรียน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย ความรับผิดชอบตอสังคม การเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร และปริมาณ
ความสําเร็จของงานที่ไดรับมอบหมาย
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
นิสิตตองมีความรูเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร เพื่อใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคม
ดังนั้นมาตรฐานความรู ตอไปนี้
(1) มีความลุมลึกและความเชี่ยวชาญในการวิจัยระดับสูงเพื่อสรางองคความรูใหม
(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายขอเท็จจริง รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และการใช
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรกับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ส งเสริ มให ผู เ รี ย นทํ า การคน ควา เรีย นรูและทําความเขาใจประเด็น ตางๆ ดว ยตนเอง
กระบวนการเรียนการสอน มีการมอบหมายงานเพื่อใหผูเรียนไดมีการฝกฝนทักษะ ใหมีการคนหา
ความรู แลวนํามาเสนอผล นําเสนอการวางแผนการวิจัยและการแกปญหา ชี้แนะการบูรณาการความรู
ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรกับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินผลจากสภาพการเรียนรูที่จัดให การสอบขอเขียน การทํารายงานสรุป การนําเสนอ
ตอที่ประชุม การแกปญหาที่ไดรับมอบหมายโดยใชองคความรูทางคอมพิวเตอร เปนตน โดยประเมิน
จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในดานตาง ๆ เชน การทดสอบยอย การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาค
เรียน ประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดทํา และ ประเมินจากการนําเสนอตอที่ประชุม
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
นิสิตตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพไดโดยพึ่งตนเองได ขณะที่สอนนิสิตนั้น
อาจารยตองเนนใหนิสิตคิดหาเหตุผล เขาใจที่มาและสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหารวมทั้งแนวคิด
ดวยตนเอง เพื่อใหเกิดทักษะทางปญญา ดังนี้
(1) ความสามารถในการสรางนวัตกรรมในวิชาชีพ
(2) ความสามารถในการวิจัยขั้นสูง สามารถสังเคราะหหรือบูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาวิธีการ
แกปญหางานวิจัยใหมๆ
(3) สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณอยางเปนระบบ สามารถตีความและประเมินสถานการณ เพื่อใชใน
การแกไขปญหาการวิจัยที่ซับซอนอยางสรางสรรค
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
อาจารยตองเนนใหนิสิตคิดหาเหตุผล เขาใจที่มาและสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหา
รวมทั้งแนวคิดดวยตนเอง ดวยกรณีศึกษาทางคอมพิวเตอรที่ทันตอยุคสมัย และ การอภิปรายกลุม และ
เปดโอกาสใหนิสิตมีโอกาสไดปฏิบัติจริง
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2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน แนวคิด และการนําเสนอรายงาน
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
นิสิตตองออกไปประกอบอาชีพซึ่งสวนใหญตองเกี่ยวของกับบุคคลที่ไมรูจักมากอน เชน ผูที่
จบมาจากสถาบันอื่น ๆ ผูที่จะมาเปนผูบังคับบัญชา หรือผูที่จะมาอยูใตบังคับบัญชา ความสามารถที่
จะปรับตัวใหเขากับกลุมคนตางๆ เปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง ซึ่งควรจะมีคุณสมบัติตางๆ ดังนี้
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
อยางมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ในกลุมทั้ง
ในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
(3) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดง
จุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
อาจารยตองสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติขางตน มีการกําหนดกิจกรรมใหมี
การทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานงานกับผูอื่น โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรูดาน
ทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี มีมนุษยสัมพันธ
ที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการทํางานรวมกัน มนุษยสัมพันธที่ดี
กับผูรวมงาน การนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน ความครบถวนชัดเจนของการอภิปรายกลุม ความ
ตรงประเด็นของขอมูล
2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
นิสิตควรมีทักษะการวิเคราะห และใหนําเสนอแนวคิดของการแกปญหาผลการวิเคราะห
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อสรางทักษะ ดังนี้
(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ
ประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
(3) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนิสิตไดวิเคราะหสถานการณจําลองเสมือนจริง
และนํ าเสนอการแก ป ญหาที่ เ หมาะสม เรีย นรูเทคนิคการประยุกตทางวิทยาการคอมพิวเตอรใน
หลากหลายสถานการณ มีการวิจารณในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและกลุมนิสิต
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือคณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของ ความสามารถในการอธิบาย และเลือกใชขอมูลไดอยางถูกตอง
เหมาะสม
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum mapping)


 ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง

3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum mapping) ของรายวิชาระดับปริญญาเอก
1. คุณธรรม จริยธรรม

กลุมวิชาบังคับ
254611 การวิเคราะหอัลกอริทึมขั้นสูง
254621 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรขนั้ สูง
กลุมวิชาเลือก
2546 32 วิศวกรรมซอฟตแวรขั้นสูง
254635 ระบบสื่อประสมขั้นสูง
254641 การสรางแบบจําลองเว็บ
254644 หัวขอขั้นสูงทางระบบเครือขาย
254652 วิธีการและวิศวกรรมออนโทโลยี
254653 ปญญาประดิษฐและการประยุกต
254654 หัวขอพิเศษในการประยุกตใชงานการทําเหมืองขอมูล
254658 การเรียนรูของเครื่องขั้นสูง
254661 หัวขอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร
วิทยานิพนธ
254671-6 วิทยานิพนธ1 -6 แบบ 1.1
254681-6 วิทยานิพนธ1 -6 แบบ 2.2
254695-8 วิทยานิพนธ 1-4 แบบ 2.1
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3. ทักษะทางปญญา
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
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4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
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3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum mapping) ของรายวิชาระดับปริญญาเอก (ตอ)
1. คุณธรรม จริยธรรม

กลุมรายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
254691 สัมมนา 1
254692 สัมมนา 2
254693 สัมมนา 3
254694 สัมมนา 4

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum mapping) ของรายวิชาระดับปริญญาโท
1. คุณธรรม จริยธรรม

วิชาบังคับ
254511
254521
254523
254524

ทฤษฎีการคํานวณและอัลกอริทึม
หลักการสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
ระบบประมวลผลแบบกระจาย
การรักษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอรและ
การเขารหัส
รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
254593 ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
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ผลการเรียนรูในตาราง 3.1 มีความหมายดังนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักรูไดเองถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ และสงเสริมและชี้นําผูอื่นได
(2) มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ชี้นําผูอื่นในการรวมรักษากฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ
ขององคกรและสังคม
(3) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศตอบุคคล องคกร
และสังคม
(4) พัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงของคานิยม
สามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับความสําคัญของปญหาได
2. ความรู
(1) มีความลุมลึกและความเชี่ยวชาญในการวิจัยระดับสูง
(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายขอเท็จจริง รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และการใช
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรกับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3. ทักษะทางปญญา
(1) ความสามารถในการสรางนวัตกรรมในวิชาชีพ
(2) ความสามารถในการวิจัยขั้นสูง สามารถสังเคราะหหรือบูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาวิธีการ
แกปญหางานวิจัยใหมๆ
(3) สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณอยางเปนระบบ สามารถตีความและประเมินสถานการณ เพื่อใชใน
การแกไขปญหาการวิจัยที่ซับซอนอยางสรางสรรค
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
อยางมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ในกลุมทั้ง
ในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
(3) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดง
จุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มี ทักษะในการใชเครื่ องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจ จุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) สามารถแนะนําประเด็น การแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ
ประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
(3) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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ผลการเรียนรูในตาราง 3.2 มีความหมายดังนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
(1) ยึดมั่นในศักดิ์ศรี มีคานิยมและทัศนคติที่ดีในการดํารงตนในสังคมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
(2) รักษาความเปนธรรม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนํา สามารถควบคุมกระบวนการทํางานเปนทีมอยางเปนระบบ
(4) มีจิตสาธารณะ พัฒนาตนเองและชวยเหลือผูอื่น เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
รวมทั้งไมละเมิดสิทธิและทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น
2. ความรู
(1) มีความรูและเขาใจในทฤษฎีและขั้นตอนวิธีขั้นสูงไปจนถึงนวัตกรรมวิทยาการ
(2) มีความสามารถในการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการลาสุดในสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร
(3) มีความรูและความเขาใจดานการทําวิจัยในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
3. ทักษะทางปญญา
(1) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาการวิจัย
(2) รูจักสืบเสาะความรูใหม และสามารถเขาใจผลงานวิจัยของผูอื่นได
(3) มี ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สามารถประยุ กต ทักษะความรู ในการแก ไขปญ หาทางคอมพิ ว เตอรไ ดอ ยา ง
เหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดดี
(2) มีความสามารถทํางานรวมกับผูอื่น มีทักษะการบริหารจัดการและทํางานเปนหมูคณะ
(3) สามารถนําเสนอประเด็นความรูในศาสตรที่ศึกษาอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช เ ครื่ องมื อทางเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารที่มีอยูในปจจุบัน ตอการ
ทํางานอยางเหมาะสม
(2) มีความสามารถในการแกไขปญหาโดยใชวิธีการทางคณิตศาสตรหรือสถิติที่เกี่ยวของ
(3) มีความสามารถในการอธิบายผลงานอยางมีประสิทธิภาพทั้งในรูปของเอกสารและแบบปากเปลา
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน
ใชระบบอักษรลําดับขั้นและคาลําดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชา
โดยแบงการกําหนดอักษรลําดับขั้นเปน 3 กลุม คือ อักษรลําดับขั้นที่มีคาลําดับขั้น อักษรลําดับขั้นที่ไมมีคา
ลําดับขั้น และอักษรลําดับขั้นที่ยังไมมีการประเมินผล
1.1 อักษรลําดับขั้นที่มีคาลําดับขั้น ใหกําหนด ดังนี้
อักษรลําดับขั้น ความหมาย
คาลําดับขั้น
A
ดีเยี่ยม
(excellent)
4.00
B+
ดีมาก
(very good)
3.50
B
ดี
(good)
3.00
C+
ดีพอใช
(fairly good)
2.50
C
พอใช
(fair)
2.00
D+
ออน
(poor)
1.50
D
ออนมาก
(very poor)
1.00
F
ตก
(failed)
0.00
1.2

1.3

อักษรลําดับขั้นที่ไมมีคาลําดับขั้น ใหกําหนด ดังนี้
อักษรลําดับขั้น
ความหมาย
S
เปนที่พอใจ
U
ไมเปนที่พอใจ
W
การถอนรายวิชา

(satisfactory)
(unsatisfactory)
(withdrawn)

อักษรลําดับขั้นที่ยังไมมีการประเมินผล ใหกําหนด ดังนี้
อักษรลําดับขั้น
ความหมาย
I
การวัดผลยังไมสมบูรณ
P
การเรียนการสอนยังไมสิ้นสุด

(incomplete)
(in progress)

รายวิชาบังคับของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร นิสิตจะตองไดคาลําดับขั้นไมต่ํากวา C หรือ S
มิฉะนั้นจะตองลงทะเบียนเรียนซ้ําอีก
รายวิชาที่กําหนดใหวัดและประเมินผลดวยอักษรลําดับขั้น S หรือ U ไดแกรายวิชาที่ไมนับหนวย
กิต/การสอบประมวลความรู/สัมมนา/วิทยานิพนธ และ IS
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนวางแผนจัดการเรียนการสอน และประเมินผล
อาจารยป ระจํ าหลั กสู ตรจะเสนอใหแต งตั้ งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธของนิสิตในแตล ะ
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รายวิชา ซึ่งตามดัชนีบงชี้กําหนดใหตองมีการทวนสอบฯ อยางนอยรวยละ 25 ของระหวางที่เปดสอนในแตละป
การศึกษา โดยคณะกรรมการทวนสอบฯ ตองไมใชผูสอนรายวิชาที่จะทวนสอบ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา
กําหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนิสิต โดยเนนการทําวิจัยสถาบัน ไดแก การ
ประเมินคุณภาพหลักสูตร ผลสัมฤทธิ์ของการเรียน ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ทั้งนี้จะตองทําอยาง
ตอเนื่องและนําผลวิจัยที่ไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดใหมีการประเมินผลการศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วา
ดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 (รายละเอียดแจงในภาคผนวก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของสถาบัน คณะ
ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัยอยาง
ตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย
อยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกร
ต า ง ๆ การประชุ มทางวิ ช าการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพู น
ประสบการณ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
(2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
(3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 จัดกิจกรรม ในการรับนิสิตเพื่อศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอกทําการประชาสัมพันธรับสมัคร
และคัดเลือกผูสมัคร ใหไดตามเกณฑขั้นต่ําที่กําหนด เมื่อนิสิตที่ผานเกณฑการคัดเลือกแลว จะใหนิสิตจัดทํา
แผนการเรียน การทําวิจัย ใหไดภายในระยะเวลาที่กําหนด และติดตามการดําเนินงานเรงรัดใหไดตาม
แผนงาน โดยมีการจัดกิจกรรมเสริม
1.2 การปฐมนิ เ ทศนิ สิ ต ใหม เพื่ อ ให ท ราบถึ ง แผนการเรี ย น แนวทางการเรี ย น การทํ า วิ จั ย
กฎระเบียบตาง ๆ
1.3 การจัดการหนังสือ และแหลงคนควาเพิ่มเติมในหนวยวิจัย และพัฒนาสื่อการสอนของภาควิชา
ใหพรอม
1.4 การรายงานความก า วหน า ในการเรีย น การวิจัย ตออาจารยที่ปรึกษา และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเปนระยะ อยางนอยภาคการศึกษาละ 1ครั้ง
1.5 ใหนสิ ิตจัดทําแผนการเรียน การวิจัย ใหอยูภายในระยะเวลา ของหลักสูตร อยางเครงครัด โดย
การกํากับของอาจารยที่ปรึกษาและกรรมการบริหารหลักสูตร
1.6 มี ก ารบริ ห ารหลั ก สู ต รตามโครงการบริ ห ารหลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ข อง
มหาวิทยาลัย
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
2.1. การบริหารงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการ
สอน โสตทัศนูปกรณ และ วัสดุครุภัณฑวิทยาศาสตรและคอมพิวเตอรอยางเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนในชั้นเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนิสิต
2.2. ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
มีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยสํานักหอสมุดกลางมีหนังสือ
รวมถึงฐานขอมูลที่จะใหสืบคน ในสวนระดับคณะก็มีหนังสือ ตําราเฉพาะทาง และอุปกรณที่ใชสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง
2.3. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
จัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อบริการใหอาจารยและนิสิตไดคนควา และใชประกอบการ
เรียนการสอน โดยอาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น
ๆ ที่จําเปน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มี เ จ า หน า ที่ ป ระจํ า ห อ งสมุ ด ของคณะ ซึ่ ง จะประสานงานการจั ด ซื้ อ จั ด หาหนั ง สื อ เพื่ อ เข า
หอสมุดกลาง และทําหนาที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มีเจาหนาที่ ดานโสตทัศน
อุปกรณ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใชสื่อของอาจารยแลวยังตองประเมินความพอเพียงและความ
ตองการใชสื่อของอาจารยดวย โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
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เปาหมาย
จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการ
ทรัพยากร สื่อและชองทางการ
เรียนรู ที่เพียบพรอมเพื่อสนับสนุน
ทั้งการศึกษาในหองเรียน นอก
หองเรียน และเพื่อการเรียนรูได
ดวยตนเอง อยางเพียงพอ

การดําเนินการ
1.จัดเตรียมหองปฏิบัติการที่มี
เครื่องมือทันสมัย
2. จัดใหมีหองเรียนมัลติมีเดีย ที่มี
ความพรอมใชงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในการสอน การ
บันทึกเพื่อเตรียมจัดสรางสื่อ
สําหรับการทบทวนการเรียน
3. จัดใหมีหองสมุดใหบริการทั้ง
หนังสือตํารา และสื่อดิจิทัลเพื่อ
การเรียนรู

การประเมินผล
ผลสํารวจความพึงพอใจของนิสิต
ตอการใหบ ริการทรัพยากรและ
เขาถึงการใชทรัพยากร เพื่อการ
เรียนรูและการปฏิบัติการ

3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดย
อาจารยใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติตามที่คณะ สาขาวิชา และ กบม. มหาวิทยาลัย
กําหนด
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร คณาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอนประเมินผลและให
ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุง
หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิต
เปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคโดยความเห็นชอบของคณะและมหาวิทยาลัย
3.3 การแตงตั้งอาจารยพิเศษ การแตงตั้งอาจารยพิเศษ มุงใหเกิดการพัฒนาประสบการณการเรียนรูแก
นิสิต นอกเหนือไปจากความรูตามทฤษฎี เพื่อเพิ่มพูนประสบการณการทํางานในวิชาชีพจริง
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรใหครอบคลุม
ภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากร กอนรับเขาทํางาน
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาบุคลากรใหมีพัฒนาการเพิ่มพูนความรู สราง
เสริมประสบการณในภาระงานที่รับผิดชอบ สามารถสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการหรือหนวยงานให
เกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยการอบรม ดูงาน ทัศนศึกษา และการวิจัยสถาบัน
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนิสิต คณะมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ
ใหแกนิสิตทุกคน โดยนิสิตสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาในการวางแผนการเรียน การแนะนํา
แผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและวางแผนสําหรับอาชีพ และการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย โดย
อาจารยที่ปรึกษาตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา (Office Hours) เพื่อใหนิสิตเขาปรึกษาได
นอกจากนี้ ตองมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแกนิสิต
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5.2 การอุทธรณของนิสิต นิสิตที่ถูกลงโทษ มีสิทธิยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการอุทธรณ ภายใน 30 วัน
นับแตวันรับทราบคําสั่งลงโทษ โดยคํารองตองทําเปนหนังสือพรอมเหตุผลประกอบ และยื่นเรื่องผาน
งานบริการการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย และใหคณะกรรมการอุทธรณ พิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 30
วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสืออุทธรณ โดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณถือเปนที่สิ้นสุด
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
6.1 มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางดานเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และโลก เพื่อ
ศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับทองถิ่น และประเทศ
6.2 ใหมีการสํารวจความตองการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตกอนการปรับปรุง
หลักสูตร
7.ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน

ปที่
1

ปที่
2

ปที่
3

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ 2 . ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
3) มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ 3. อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา

X

X

X

X

X

X

4) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ 5. ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ 7 . ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปการศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ 3.และ
อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ 7. ปที่แลว
8) อาจารยใหม ทุกคน (ถามี) ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการ
สอน
9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ 1
ครั้ง
10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) พึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร

X

X

X

ปที่
4

X
X
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เกณฑการประเมินผลการดําเนินงานหลักสูตร
เพื่อการเผยแพรผลการดําเนินงานของหลักสูตร
จะตองอยูในระดับดีตอเนื่องกัน 2 ป คือตองดําเนินการตัวบงชี้ที่ 1-5 ครบถวน และตัวบงชี้ที่ 6-12 จะตอง
บรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่ถูกประเมินในแตละป จึงจะไดรับการรับรองวาการ
ดําเนินงานหลักสูตรมีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
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หมวดที่ 8 กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธการสอน
 มีการประเมินผลการสอนของอาจารยโดยนิสิต และนําผลการประเมินมาวิเคราะหเพื่อหาจุดออน
และจุดแข็งในการสอนของอาจารยผูสอน เพื่อปรับกลยุทธการสอนใหเหมาะสม โดยอาจารยแตละ
ทาน
 มีการประเมินผลการเรียนรูของนิสิตโดยการสอบ
 มีการประเมินผลการเรียนรูของนิสิตโดยการปฏิบัติงานกลุม
 วิเคราะหเพื่อหาจุดออนและจุดแข็งในการเรียนรูของนิสิต เพื่อปรับกลยุทธการสอนใหเหมาะสมกับ
นิสิตแตละชั้นป โดยอาจารยแตละทาน
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
 ใหนิสิตไดประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งในดานทักษะ กลยุทธการสอน และการใช
สื่อในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
 ประเมินโดยนิสิตปสุดทาย
 ประเมินโดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
 ประเมินโดยผูใชบัณฑิต/ผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน ที่ไดรับการ
แตงตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
อาจารยผู รั บผิ ดชอบหลั กสูตร รวบรวมขอมูล จากการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย นิสิต
บัณฑิต และผูใชบัณฑิต และขอมูลจาก มคอ. 5 และ มคอ. 7 เพื่อทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งใน
ภาพรวมและในแตละรายวิชา และนําไปสูการดําเนินการปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรตอไป สําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระทําทุก ๆ 5 ป ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความ
ตองการของผูใชบัณฑิต

